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Провiднi освiтяни областi
Нечипорук Іван Костянтинович 

10.03.1950, с. Грушківці 
Летич. р-ну Хмельн. обл.

Закінч. Запорізький пед. 
ін-т(1971), спец. «Учитель 
укр. мови та літ-ри».

1973-1977 рр. – вчит. 
укр. мови та літ-ри Щер-
банської 8-річної шк. 1977-
1979 рр. – вчит. укр. мови 
та літ-ри Старосин. 8-річ-
ної шк. №2. 1979-2008 
рр. – інспектор, провідний 
спец. Старосин. від. осв. 

Авт. ряду друк. розробок 
уроків, низки статей у фах. 
виданнях («Педагогічний 
вісник», «Колос»).

Відмін. осв. УРСР (1985), лаур. район. пед. прем. ім. Д. 
І. Мельника (2010), грам. Хмельн. ОДА (2010). 

Л. ДАЦЮК

Нечитайло Віталій Васильович 

07.06.1941, с. Пилипів-
ка-1 Чуднів. р-ну Житомир. 
обл. 

Закінч. Кам.-Под. держ. 
пед. ін-т (1968), спец. 
«Вчит. історії і суспіль-
ствознавства».

Докт. іст. наук (2007), 
проф. (2008). 

З 1978 р. дотепер прац. 
у Кам.-Под. держ. пед. ін-ті 
(нині – Кам.-Под. нац. ун-т 
ім. І. Огієнка): ст. викл., 
доц., зав. кафедри, проф. 

Член НСПУ з 1996 р. 
Поет, прозаїк, гуморист, пу-
бліцист.

Авт. книг «Зимовий по-
кіс», «Шовкові віжки» (1993), «Суниця в кропиві» (1994), 
«Веселий трикутник» (у співавт., 1995), «Любасні фокуси» 
(1997), «Золота карета» (2002, 2012), «Сонце купається в 
житі» (2003), «Скарб Вірменської дзвіниці» (2011), повісті 
для дітей «Хліб від зайця» (2010).

Лаур. обл. літер. прем. ім. В. Булаєнка (1966) та ім. М. 
Годованця (1993).

В. ГОРБАТЮК

Нижник Віктор Михайлович

21.05.1960, с. Чепоноси 
Хотин. р-ну Чернів. обл.

Закінч. Чернів. індустр. 
технікум (1979), спец. 
«Організ. і нормув. праці», 
Хмельн. технол. ін-т побут. 
обслуг. (1987), спец. «Ор-
ганіз. і нормув. праці», ас-
пірантура Хмельн. технол. 
ін-ту (1993), докторантура 
(2001).

Канд. економ. наук 
(1993), доц. (1995), докт. 
економ. наук (2001), проф. 
(2003).

Наук.-пед. діяльн. роз-
поч. 1987 р. в Хмельн. 
технол. ін-ті (нині – ХНУ): 

молодш. наук. співробіт. науково-дослідного сектору, асис-
тент, викл., старш. викл. каф. організації  і нормув. праці. З 
2002 р. – проректор з економ. питань і соц. розвитку ун-ту, 
з 2008 р. – проректор з фінанс.-економ. діяльності, з 2010 
р. – проректор з наук.-пед. роботи.

Наук. та пед. діяльність поєднує з розв. і станов. каф. 
міжнар. економ. відносин ун-ту, яку очолює з 2002 р. до те-
пер. часу. У 2005-2015 рр. каф. під його кер. викон. кілька 
НДР з держбюджетної та госпдоговір. тем, організ. та прове-
дено 10 міжнар. наук.-практ. конф. Під його наук. кер. підгот. 
і захист. 40 канд. дисерт. та 2 докт. дисерт. з економ. наук.

Акад. Академії наук Вищої школи України (з 2006 р.), 
акад. Академії економ. наук України (з 2008 р.). Член ре-
дакц. колегій наук. видань («Вісник ХНУ», «Університ. наук. 
записки», часопис ХУУП). 

Авт. понад 180 наук. праць, в т.ч. 14 моногр., 6 підр. 
Почес. грам.: МОН України (2009), ВР України (2011), 

Хмельн. обл. та міськ. рад; орд. Князя К. Острозького (Акад. 
соц. упр., 2007), лаур. прем. С. Подолинського (2005).

ВОЙНАРЕНКО М.П.

Ніжнік Надія Олександрівна

05.07.1956, с. Селичів 
Славутського р-ну Хмельн. 
обл.

Закін. Тернопільський 
ун-т (1979), вчитель біології. 

Вчителювала з 1979 – 
у Берездівській сер. шк. 
(Хмельн. обл.): з 1980 – ви-
хователь садочка № 11 м. 
Славути, з 1987 – вихов. дит. 
сад. № 5, з 1988 – кер. гурт-
ка в Буд. дит. творч., з 1991 
– методист в Еколог. центрі 
школяр., з 1994 – заст. дир. 
з ВР школи № 7, з 1995 – ди-
рект. Буд. дит. творч., з 1997 
– директ. ЗОШ № 8, з 2000 
– директ. Технічн. Ліцею, з 2005 – директор  ДПТНЗ «Славут-
ський профес. ліцей». 


